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Vint-i-cinc anys d’activitats al Parc de la Mitjana
• Unes 115.000 persones han gaudit en el darrer quart de segle de la biodiversitat del bosc
millor la natura i la biodiversitat d’aquesta
zona, que és al cor de la ciutat, per mitjà de
les diferents activitats formatives guiades
que s’han anat programant.
A més, cal afegir-hi les persones que participen anualment en les activitats del programa educatiu “Lleida en viu”, que ofereix
visites a diferents instal·lacions i espais d’interès ambiental, i els visitants que gaudeixen de la Mitjana pel seu compte i els que
participen en festes i altres grans esdeveniments en aquest espai natural.

Sessió de teatre per als més menuts durant la festa dels 25 anys de l’espai natural. © Paeria

El Parc de la Mitjana de Lleida ha complert
25 anys d’activitats d’educació ambiental.
L’espai natural protegit és freqüentat diàriament per nombrosos lleidatans i lleidatanes que gaudeixen d’aquest extens bosc
de ribera ben conservat, de més de 90 hectàrees, per practicar esport, passejar, jugar
a la zona de jocs infantils, conèixer la flora i

la fauna, llegir, trobar-se amb els amics per
berenar o simplement relaxar-se.
Durant aquest quart de segle, uns
115.000 ciutadans i ciutadanes –102.578
dels quals són escolars de centres educatius i 8.874, persones d’entitats i altres col·
lectius– han pogut atansar-se i conèixer

L’àrea de lleure “La Carbonera”. disposa de bancs i taules de fusta i diferents jocs infantils. © Paeria
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Jocs i tallers
Per celebrar el 25è aniversari de l’inici de
les activitats d’educació ambiental, nombroses famílies van participar a la Festa de
la Mitjana, que va incloure més d’una vintena de jocs, tallers, experiments científics
i activitats diverses que van permetre als
nens i les nenes descobrir els valors del
parc i els seus animals i les plantes. Una de
les accions més seguides va ser l’alliberament de fauna pròpia del parc, que es va
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dur a terme amb la col·laboració del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Vallcalent. També cal destacar la creació
d’un mosaic gegant amb elements naturals
i els itineraris guiats pel parc, centrats en
una visió històrica i naturalista.
L’efemèride va permetre valorar un espai
natural sorprenent i promoure valors relacionats amb la sostenibilitat, la biodiversitat
o la gestió dels recursos de manera responsable, entre d’altres.
Referència al 1643
El document més antic que fa referència
a la Mitjana data de l’any 1643, malgrat que
no va ser fins al 1985 quan es porta a terme
la cessió d’ús de l’espai natural de FECSA
a l’Ajuntament de Lleida. Durant les dècada dels 1970 i 1980 hi va haver un extens
moviment social, que va acabar amb la declaració de la Mitjana com a Zona d’Interès
Natural amb un Pla Especial de Protecció, el
conveni de cessió d’ús de l’espai de FECSA
en favor de l’Ajuntament (1985), i l’aprovació, l’estiu del 1990, del projecte de recuperació ecològica del parc, amb l’objectiu
de conservar els valors naturals de l’espai i
potenciar l’ús públic de la població.
L’any 1991, un cop protegit l’espai, amb
la recuperació i la millora de la seva accessibilitat i senyalització en procés, es va fer
el primer itinerari naturalista pel Parc de la
Mitjana, que va donar peu a desenvolupar
un ampli programa d’educació ambiental
dirigit als escolars del municipi i als ciutadans i les ciutadanes, que va acabar esdevenint l’actual programa “Lleida en viu”. Les
activitats d’educació ambiental són essencials per donar a conèixer l’espai, sensibilitzar la població sobre la problemàtica de la
zona, posar-la en valor, i afavorir així la seva
recuperació.
El Parc de la Mitjana està format per bosc
de ribera, prats humits i zones amb aigua,
una barreja de naturalesa que sorprèn per
la seva exuberància i bellesa. Els seus punts
d’interès són el Centre d’Interpretació,
l’àrea de lleure “La Carbonera”, el pont de
ferro, el riu Segre, l’embarcador, els pous de
la San Miguel, el canal de Balaguer, la bassa
gran i les diferents zones d’arbres i arbustos
(àlber, xop, freixe, vern i tamariu).
Visites a l’espai natural
Per conèixer millor aquest pulmó verd
de la ciutat, res millor que desplaçar-se al

La Mitjana, més de 90 hectàrees de bosc de ribera, prats humits i zones amb aigua. © Paeria

Participants a la cursa d’orientació. © Paeria

Taller d’observació d’ocells al parc. © Paeria

L’estany permet la pràctica del piragüisme durant les diferents festes que s’organitzen. © Paeria

Centre d’Interpretació del Parc de la Mitjana, situat a l’àrea de lleure (entrada pel barri
de Pardinyes), per visitar l’exposició permanent i l’audiovisual sobre la història, l’ecologia i els valors de la zona. El centre obre de
dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i el tercer
diumenge de mes, de 10.30 a 14 h.
A més, el tercer diumenge de cada mes, a
les 11.30 h, té lloc una visita guiada al parc,

en què un professional acompanya els visitants per mostrar-los els valors naturals de
cada estació de l’any. L’activitat és gratuïta i
no cal inscripció prèvia. •••

Més informació:
Medi Ambient i Horta.
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